
Bateryjny czujnik zalania
OR-DC-629

Instrukcja obsługi

Niemniej zalecane jest dokonanie montażu urządzenia przez wykwalifikowany personel. Producent nie odpowiada za 
uszkodzenia mogące wyniknąć z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Dokonywanie samodzielnych 
napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji. Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, 
Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania 
innych rozwiązań konstrukcyjnych niepogarszających parametrów i walorów użytkowych produktu.
Dodatkowe informacje na temat produktów marki ORNO dostępne są na: www.orno.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprzestrzegania zaleceń niniejszej instrukcji. Firma Orno-Logistic Sp. 
z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji - aktualna wersja do pobrania ze strony www.orno.pl. 
Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą 
instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy 
o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia. Samodzielny montaż i uruchomienie urządzenia 
jest możliwe pod warunkiem posiadania przez montażystę podstawowej wiedzy z zakresu elektryki 
i używania odpowiednich narzędzi. 

UWAGA

DANE TECHNICZNE

Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym 
wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych 
substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy 
odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo i inne. Symbol przekreślonego kosza na śmieci 
umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych wskazuje na konieczność 
selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wyrobów tak oznaczonych, pod kara grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Oznakowanie 
oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005r. Obowiązkiem użytkownika jest 
przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Zużyty sprzęt może 
zostać również oddany do sprzedawcy, w przypadku zakupu nowego wyrobu w ilości nie większej niż nowy kupowany sprzęt 
tego samego rodzaju. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego można znaleźć w punkcie 
informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym 
konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia!

zasilanie:

napięcie:

pobór prądu podczas pracy:

pobór prądu (czuwanie):

głośność:

długość przewodu:

materiał:

temperatura pracy:

waga netto:

wymiary:

3 x AAA (brak w zestawie) 

4-6V DC

<40mA

40uA 

HI >110dB, LOW >95 dB

1,5 m

tworzywo sztuczne + metal
0 0-30 C~60 C

0,1kg

46 x 122 x 18 mm

PRODUCENT
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UWAGA: Długotrwałe wystawienie na sygnał dźwiękowy alarmu może 
spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.

Wymieniaj wszystkie baterie jednocześnie.
Nie mieszaj starych baterii z nowymi.
Wymień baterie po długim czasie nie używania urządzenia.
Urządzenie służy do użytku wewnętrznego.



WAŻNE: 
1. Produkt przeznaczony do użytku wewnętrznego.
2. Nie przykrywaj urządzenia podczas pracy.
3. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa.
4. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw. 
5. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. Potrząsanie czy uderzanie może 
     spowodować uszkodzenia i nieprawidłowe działanie czujnika.
6. Należy stosować tylko baterie alkaiczne.

Wysokiej jakości urządzenie alarmowe do wczesnego wykrywania obecności wody 
w miejscach narażonych na zalanie takich jak piwnice, pralnie, łazienki, kuchnie itp. 
Detektor posiada czujnik, który aktywuje alarm w momencie wykrycia nieznacznej 
ilości wody.

CHARAKTERYSTYKA

BUDOWA URZĄDZENIA:
Sensor/sonda

Sygnalizacja
świetlna

Syrena
alarmowa

Przełącznik
trybu pracy

Przycisk
poziomu 
naładowania 
baterii (TEST)

INSTALACJA BATERII:
Urządzenie posiada bateryjne zasilanie 3 x AAA (brak w zestawie), które powinny być 
wymienione przynajmniej raz w roku.
1. Przed przystąpieniem do instalacji baterii upewnij się, że przełącznik trybu pracy  
    ustawiony jest na OFF.
2. Zsuń pokrywę baterii zgodnie z kierunkiem strzałki pomocniczej.
3. Włóż baterie pamiętając o odpowiedniej polaryzacji.
4. Zamknij pokrywę baterii.

POZIOM NAŁADOWANIA BATERII:
Detektor posiada przycisk pozwalający na określenie poziomu naładowania baterii, 
który może zostać sprawdzony na każdym z trybów pracy. Naciśnij przycisk 
naładowania baterii - jeżeli lampka z przodu urządzenia zmieni kolor na czerwony 
baterie są naładowane. W przeciwnym razie, wymień baterie.

INSTALACJA

Przed przystąpieniem do instalacji upewnij się, że detektor zostanie zamontowany w 
odpowiednim miejscu tj. punkcie gdzie najpewniej zgromadzi się woda z wycieku np. 
przy listwie przypodłogowej. SENSOR powinien zostać zainstalowany w pierwszej 
kolejności. Styki sondy powinny być skierowane do dołu (patrz rys. poniżej).

WYCIEK

KROK 1
Dla najlepszej pracy urządzenia zamontuj sensor i detektor na płaskiej, gładkiej 
powierzchni. Przed instalacją sprawdź czy powierzchnia jest czysta i sucha. Dodatkowo 
przemyj ją roztworem wody i alkoholu 50/50.

KROK 2
Usuń zabezpieczenie z taśmy klejącej na urządzeniu i wybierz odpowiednią pozycję 
montażu urządzenia (metalowe styki sondy powinny być skierowane do dołu i być 
blisko strefy potencjalnego kumulowania się wody z wycieku).

WAŻNE: Jeżeli montujesz urządzenie na metalowej powierzchni, upewnij się że 
styki czujnika jej nie dotykają. 

KROK 3
Naciągając przewód pionowo przyłóż sensor i alarm do ściany. Następnie upewnij się, 
że będziesz miał łatwy dostęp do przycisków funkcyjnych oraz pokrywy wymiany baterii 
na urządzeniu i przyklej alarm przyciskając do powierzchni montażowej.
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